
 

 
 

 
 

 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA č. 2018/01
Smluvní strany
1. Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
se sídlem Soběslav - Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, PSČ 392 01
IČ 00582841
jednající Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy
jako kupující na straně jedné
(dále jen „kupující“)

2. ILC Czechoslovakia, s.r.o.
se sídlem Prokofjevova 281/2, 623 00 Brno
IČO 47907142
DIČ CZ47907142
jednající Ing. Jitka Finnová
jako prodávající na straně druhé
(dále jen „prodávající“)

I.
Úvodní prohlášení
I. Prodávající prohlašuje, že je obchodní společností zabývající se obchodní činností a 
obchodem s cizojazyčnou literaturou.

II.
Předmět smlouvy a kupní cena
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

dodat kupujícímu zboží
z faktury č. 02000

2. Kupující se za předmět převodu uvedený v odstavci 1. zavazuje prodávajícímu zaplatit 
sjednanou kupní cenu. Celková kupní cena byla sjednána ve výši 60.136,36 Kč bez DPH, a 
je tvořena součtem jednotlivých položkových cen.

3. Prodávající je plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude navýšena o 
DPH ve výši 10%. DPH činí 6013,64,- Kč; v případě změny aplikovatelné sazby DPH bude 
navýšena o tuto nově platnou sazbu DPH.

4. Celková nejvýše přípustná kupní cena vč. DPH činí 66.150,- Kč.

5. Smluvní strany se dohodly, že zboží, které je součástí předmětu převodu, bude dodáno v 
kvalitě odpovídající typové kvalitě jednotlivých produktů stavu dosud nepoužitého zboží.

III.
Termín a místo dodání
SOUČINNOST
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání předmětu převodu, tj. dodání zboží je 
adresa kupujícího Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, PSČ 392 01.
Prodávající se zavazuje předmět převodu dodat nejpozději do 27. 6. 2018.

IV.
Splatnost kupní ceny
1. Kupní cena je splatná po dodání předmětu převodu, a to na základě faktury vystavené 
prodávajícím.



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

2. Doba splatnosti faktury je 14 dnů od vystavení faktury. Povinnost kupujícího L^í^rrac^it kupní 
cenu je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet prodávajícího uvedený na 
faktuře.

V. .
Záruka a reklamace
1. Prodávající poskytuje na dodaný předmět převodu záruku 2 roky.

2. Prodávající se zavazuje zahájit odstranění závady či jiným způsobem vyřešit požadavek 
kupujícího následující pracovní den ode dne doručení oznámení ze strany kupujícího.

3. V případě výskytu vady, na kterou se záruka vztahuje, má kupující právo na bezplatné 
odstranění vady. Záruka se vztahuje výhradně na vady, které se na předmětu převodu nebo 
jeho části vyskytnou při dodržení záručních podmínek, za předpokladu obvyklého užívání za 
podmínek obvyklých pro užívání předmětu převodu.

VI.
Sankční ujednání
1. Pro případ prodlení s dodáním předmětu převodu je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Každá ze smluvních stran je povinna uchovávat v tajnosti veškeré informace, které 
obdržela od druhé smluvní strany a které jsou nebo se zdají být důvěrného charakteru, za 
stejných podmínek, jako uchovává své vlastní důvěrné informace, minimálně však se 
stupněm ochrany přiměřeným povaze takových informací.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva i veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí se 
řídí občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je úplným zachycením jejich vzájemných práv a 
povinností. Smluvní strany vylučují možnost změny této smlouvy jinou než písemnou formou.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž prodávající a kupující obdrží po 1 
stejnopisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

v brft-...... ^ne..2?.:.!?..?^

Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 
Kupující

Zířt-íWiáKí slíGlO ksiřbeSaéV 
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50

392 01 Soběslav
tel. fax 381521223

Mojmír Macháček, referent
Prodávající

ILC Czechoslovakia, s.r.o. 
Prokofjevova 2 • 623 00 Brno 
IČO 479OT142 • DIČ CZ479O7142 
Tel. 545 215 669 ■ Fax 545 240 889

www.ilc.cz • shop@ilc,cz

http://www.ilc.cz

